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Home Invest Belgium groeit rustig verder

HIB kende in het eerste kwar-
taal  van  2011  een  toename  van  het  netto 
huurresultaat met 5,8 %, het bedrijfsresultaat 
steeg  zelfs  8,7 %.  Het  zuivere  financiële  re-
sultaat  (rente  op  kredieten)  bleef  nagenoeg 
stabiel,  de  herwaardering  van  financiële 
instrumenten  was  positief  ten  bedrage  van 
0,402 miljoen euro, een jaar eerder was er een 
negatieve  impact  (-0,313  miljoen  euro).  De 
herwaardering  van  de  vastgoedportefeuille 
viel net als in geheel 2010 (wat niet alle vast-
goedbevaks kunnen zeggen) positief uit met 
een opwaardering van bijna 1 % in het eerste 
kwartaal  van  2011.  De  gerealiseerde  meer-
waarden (door de verkoop van appartemen-
ten)  vielen  dit  kwartaal  met  0,077  miljoen 
euro wel lager uit dan de 0,279 miljoen euro 
van  een  jaar  geleden.  De  meeste  verkopen 
zijn  immers  gepland  later  in  het  jaar.  Door 
die  lagere  gerealiseerde  meerwaarden  viel 
het uitkeerbare resultaat (dat in aanmerking 
komt voor het dividend) 0,83 % lager uit dan 
een jaar geleden. Per aandeel bedroeg de da-
ling 3,19 % door een toename van het aantal 
uitstaande aandelen.

Voor het volledige boekjaar 2011 gaat het 
management  wel  uit  van  een  verdere  stij-
ging  van  het  uitkeerbare  resultaat  (indirect 
betekent dit dat ook het dividend verder zal 
groeien).  Voor  2011  wordt  een  uitkeerbaar 
resultaat van 3,46 euro per aandeel (+14,6 %) 
verwacht, van 3,75 euro voor 2012 (+8,4 %) en 
van 4,16 euro per aandeel voor 2013. Bij een 

gemiddelde  pay-outratio  van  90 %  levert  dit 
voor 2013 een mogelijk netto dividend op van 
3,74 euro, goed voor een netto dividend ren-
dement van 5,7 %.

Naar aanleiding van een analistenvergade-
ring  kregen  we  de  kans  om  iets  dieper  in  te 

gaan op de strategie van HIB. 2 à 3  jaar gele-
den  vonden  er  een  paar  investeringen  plaats 
buiten het segment van residentieel vastgoed 
(bv. in winkels en in rusthuizen), teneinde het 
gemiddelde  huurrendement  op  te  krikken, 
maar van die aanpak is men bij de vastgoedbe-
vak nu teruggekomen. In de nabije toekomst 
zal uitsluitend de kaart getrokken worden van 
het  residentiële  vastgoed  via  een  verhoogde 
inzet  op  eigen  ontwikkelingen  en  renovaties. 
Dit betekent niet dat het niet-residentiële deel 
verkocht  zal  worden,  maar  naar  nieuwe  in-
vesteringen  toe  wordt 
er  alleen  nog  gekeken 
naar  residentieel  vast-
goed.

Dat  die  strategie 
succesvol  kan  zijn  en 
mooie  rendementen 
kan  opleveren,  be-
wees HIB in 2010. De 
bouw  van  een  nieuw 
appartementencomplex  (23  appartemen-
ten)  op  een  eigen  stuk  grond  in  de  Jour-
danstraat  te  Brussel  zal  HIB  een  brutoren-
dement  van  meer  dan  9 %  opleveren,  deels 
dankzij  lager  dan  verwachte  bouwkosten 
(3,8  i.p.v.  4,2  miljoen  euro).  De  aankoop 
en  renovaties  in  fases  van  een  voormalig 
complex  van  sociale  woningen  (138  appar-
tementen en 2 winkels) te Leuven voor een 
totaal  investeringsbedrag  van  14,5  miljoen 
euro, zal HIB een bruto rendement van on-

geveer  6,30 %  opleveren.  Ook  in 
2010 nam HIB een vastgoedpor-
tefeuille  over  die  19  gebouwen 
omvat (69 wooneenheden) voor 
een bedrag van 8,5 miljoen euro. 
Het  brutorendement  bedraagt 
7 %,  maar  renovaties  en  heront-
wikkeling kunnen dat rendement 
hoger laten uitkomen.

Eigen ontwikkelingen en reno-
vaties, zeg maar eigen creativiteit, 
zijn  zeker  nodig  in  het  segment 

van residentiële gebouwen. Door het relatief 
lagere huurrendement (zeker  in vergelijking 
met winkels en logistiek vastgoed) kan HIB 
minder  gebruik  maken  van  de  schuldenhef-
boom, bv. het netto huurrendement van nieu-
we  appartementen  schommelt  tussen  4,5 % 

en 5 % en als je moet gaan lenen tegen dezelf-
de voorwaarden, werkt de schuldenhefboom 
helemaal niet. Dit is ook de reden waarom de 
schuldgraad van HIB (i.e. 35,5 %) relatief laag 
is en waarom de schuld steeds volledig inge-
dekt is tegen stijgende rentetarieven.

Dat  lage  huurrendement  verplicht  HIB 
om zijn portefeuille heel actief te beheren en 
te roteren, lees regelmatig appartementen te 
verkopen  met  een  meerwaarde.  De  creatie 
van meerwaarden op de gebouwen blijkt uit 
onderstaande  grafiek,  die  enerzijds  de  kost-

prijs van de gebouwen en hun (hogere) faire 
meerwaarde  meegeeft,  anderzijds  de  meer-
waarde  in %  op  de  kostprijs.  De  combinatie 
van huurinkomsten en regelmatige realisatie 
van meerwaarden laat HIB toe een regelma-
tig stijgend dividend uit te keren.

•

Gert De Mesure
vfb-analist

redactie 5 mei 2011, koers 65,80 euro
www.homeinvestbelgium.be

26,8%25,5%

19,7%
18,4%

30,3%

0

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010
0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

activa aan kost (links)

activa aan waarde (links)

meerwaarde (rechts)

2007 2008 2009 2010 2011

40

45

50

55

60

65
Home Invest Belgium

© vwd group


	Waar is 
onze Mozes?
	Beursklim heeft wat vertraging, maar uitstel is geen afstel!
	Weer opduikende Griekse schuldperikelen maken beurzen even vleugellam

	Fragiel herstel 
zet door
	Maar meer en meer tegenwind steekt op

	Hoe word ik een groot investeerder?
	Geld rolt 
nog te weinig
	Luc Aben, hoofd beleggingsstrategie Van Lanschot Bankiers, België

	Resilux wil zich meer als verpakkingsgroep profileren
	Een frank verdienen alvorens we er een halve uitgeven
	De b(r)oze belegger
	Drie beroepen bedreigen beleggers
	Ascencio: dividendrendement is nog aantrekkelijk
	Deceuninck: herstel gaat verder
	EVS: basis voor toekomstige groei wordt gelegd
	Home Invest Belgium groeit rustig verder
	Telenet: aarzeling na eerste kwartaal?
	Omega Pharma: genoeg voer voor discussie
	Gimv heeft een goed jaar achter de rug
	Agfa-Gevaert in de koelkast

	Van beurstransacties van insiders tot Omega Pharma
	Glencore moet na beursintro 
nog bewijzen wat het kan
	Staat IPO hier voor It’s Probably Overpriced?

	Teva Pharmaceutical Industries
	Sabina Gold & Silver Corp.: Sterk gefocust op high grade deposits

	VFB-leden 
tevreden over de Happening
	Resultaten enquête Happening

	Dividendaandelen, 
zijn ze echt de moeite waard?
	Sommige beleggers zweren bij het vroegere couponnetjesknippen

	Kredietratings: vloek of zegen?
	Aandelen in portefeuille presteren behoorlijk in eerste kwartaal
	Geef mij maar Japan Street
	Momentumaandelen 
met een veiligheidsmarge
	Warren Buffett 
blijft negatief over goud
	Beurzen staan klaar 
voor een verdere daling
	In- en uitstap levert 
bij iShares Russell 2000 tracker 60 % rendement
	Spreiden biedt geen garantie 
op minder risico
	Het duo-legaat of 
legaat met vrijstelling van successierechten
	Beste belegger: uw geld staat op het spel!
	Bedrijfsbezoek KBC

